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OPINIA   SANITARNA

Na podstawie art. 3 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
(Dz. U. z 2019r. poz. 59, z późn zm.), art. 64 ust. 1 pkt 2 i ust. 3, art. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy 
z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa  w  ochronie  środowiska  oraz  o  ocenach  oddziaływania  na  środowisko   
(Dz.  U.  z  2018r.  poz.  2081 z  późn.  zm.),   §  3  ust.  1  pkt  54 lit.  b  rozporządzenia  Rady
Ministrów  z  dnia  10  września  2019r.  w  sprawie  przedsięwzięć  mogących  znacząco
oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r. poz. 1839)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Tomyślu
po zapoznaniu się z wnioskiem z dnia  03.09.2020r. 
Centralna  Grupa Energetyczna  S.A.,  Posada,  ul.  Reymonta 23,  62-530 Kazimierz Biskupi
dotyczącym wydania opinii w ramach przeprowadzanej oceny oddziaływania na środowisko,
niezbędnej  do wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach dla  przedsięwzięcia  
pn. „Budowa w obrębie Wojnowice, gm. Opalenica oraz w obrębie Dobieżyn i Szewce gm.
Buk,  elektrowni  fotowoltaicznej  wraz  z  infrastrukturą  towarzyszącą,  w  tym  przyłączami
energetycznymi i stacjami elektroenergetycznymi oraz opcjonalną stacją elektroenergetyczną
SN/WN” dla  części  planowanej  w granicach  administracyjnych  gminy  Opalenica  (powiat
nowotomyski)  województwo  wielkopolskie,  tj.  na  działkach  nr:  540,  509  i  510  obręb
Wojnowice, gmina Opalenica

wyraża opinię
o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko.

U Z A S A D N I E N I E

         
Burmistrz Opalenicy pismem z dnia 06.10.2020r. (data wpływu 13.10.2020r.), znak:

GK.6220.31.2020.ES.5  zwrócił  się  do  tut.  Organu  o  wyrażenie  opinii  co  do  potrzeby
przeprowadzenia  oceny  oddziaływania  na  środowisko  przedsięwzięcia  polegającego  na
budowie w obrębie Wojnowice, gm. Opalenica oraz w obrębie Dobieżyn i Szewce gm. Buk,
elektrowni  fotowoltaicznej  o  mocy do około 50MW wraz z  infrastrukturą  towarzyszącą,  
w tym przyłączami energetycznymi i stacjami elektroenergetycznymi oraz opcjonalną stacją
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elektroenergetyczną SN/WN” dla części planowanej w granicach administracyjnych gminy
Opalenica (powiat nowotomyski) województwo wielkopolskie, tj. na działkach nr: 540, 509 
i 510 obręb Wojnowice, gmina Opalenica.

Do wniosku dołączono: 
 kserokopię wniosku inwestora z dnia 03.09.2020r.,
 kopię mapy ewidencyjnej/załącznik graficzny,
 kartę informacyjną przedsięwzięcia z września 2020r. 

Powyższe  dokumenty  stanowią  podstawę  analizy  i  oceny  wpływu  planowanego
przedsięwzięcia na środowisko.          

Burmistrz Opalenicy zakwalifikował ww. przedsięwzięcie zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 54
lit.  b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć
mogących  znacząco  oddziaływać  na  środowisko  (Dz.  U.  z  2019r.  poz.  1839),  jako
przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Teren, na którym realizowane będzie ww. przedsięwzięcie nie jest objęty miejscowym
planem  zagospodarowania  przestrzennego.  Opracowana  i  przyjęta  uchwałą  
Nr XXIX/179/2020 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 23 września 2020r. zmiana studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Opalenica, wskazuje na
omawianych działkach: 

 nr ewid. 540 obręb Wojnowice – w części tereny rolnicze klas gruntów I-III i klas
gruntów IV-VI,  w części tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych,
hodowlanych i ogrodniczych,

 509 obręb Wojnowice – tereny rolnicze klas gruntów I-III i klas gruntów IV-VI, przez
część  działki,  poza  planowanym terenem zainwestowania,  przebiega  granica  strefy
ochronnej odnawialnych źródeł energii,

 510 obręb Wojnowice – tereny rolnicze klas gruntów IV-VI.
Obszar  inwestycji  przeznaczony  pod  budowę  całej  elektrowni  fotowoltaicznej  zajmie
powierzchnię do 25,4464 ha, w tym 14,9864 ha na terenie gminy Opalenica (działka nr ewid.
540 Wojnowice Opalenica o pow. 8,8300 ha, działka nr ewid. 509 Wojnowice Opalenica  
o  pow.  2,2684  ha,  działka  nr  ewid.  510  Wojnowice  Opalenica  3,8880  ha).  Tereny
przeznaczone  pod  inwestycję  stanowią  grunty  rolne  klasy  niższej  niż  III-cia.  W miejscu
lokalizacji przedsięwzięcia nie znajdują się żadne zbiorniki lub cieki wodne. 

W ramach przedsięwzięcia planuje się montaż paneli fotowoltaicznych o maksymalnej
łącznej  mocy  do około  50  MW. Panele  zostaną  zamocowane  na  konstrukcji  wsporczej,  
o  całkowitej  wysokości  do  4,0  m.  Ponadto  przewiduje  się  wykonanie  łączy  kablowych
pomiędzy  poszczególnymi obszarami.  Zostaną  one  zaprojektowane  w  oparciu  o  ogólną
zasadę  prowadzenia wzdłuż  dróg  gruntowych  lub  terenów  w  użytkowaniu  rolnym  (bez
zajętości powierzchni). Dla  celów  odprowadzenia  energii  z  elektrowni  fotowoltaicznej,
możliwa jest  również  realizacja  opcjonalnej  stacji  elektroenergetycznej  GPO  SN/WN 
w obszarze inwestycji lub w formie dodatkowego pola przy istniejącym GPZ (szczegółowa
lokalizacja  uzależniona  jest  od  warunków  technicznych przyłączenia).  W  przypadku
lokalizacji stacji GPO SN/WN w obszarze inwestycji zajmie ona powierzchnię około 0,5 ha 
i nie będzie posadowiona bliżej niż 200 metrów od zabudowy. Dla stacji GPO oraz przyłączy
przebiegających od transformatorowych stacji elektroenergetycznych z rozdzielnicami SN/SN
zostanie przeprowadzone odrębne postępowanie administracyjne.

Zgodnie  z  informacjami  zawartymi  w  karcie  informacyjnej  przedsięwzięcia
najmniejsza  odległość  krawędzi  obszaru  inwestycji  od  najbliższej  istniejącej  zabudowy
mieszkaniowej wynosi około 30 metrów (zabudowania na działce nr 491 obr. Wojnowice gm.
Opalenica).  Najmniejszą odległość stacji elektroenergetycznych od zabudowy określa się na
poziomie 50 metrów, przy czym stacja GPO SN/WN będzie nie bliżej niż 200 metrów od
zabudowy.
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Zgodnie  z  pismem  Burmistrza  Opalenicy  z  dnia  06.10.2020r.  odległość  najbliżej
położonych zabudowań mieszkalnych do terenu zainwestowania wynosi 25m.

Inwestor  scharakteryzował  w  karcie  informacyjnej  rodzaj  odpadów  powstających
podczas budowy i  eksploatacji,  wszystkie odpady będą odbierane przez wyspecjalizowane
firmy w celu ich dalszego zagospodarowania.

Etap  likwidacji  będzie  się  wiązał  z  demontażem  podzespołów  elektrowni
fotowoltaicznej  oraz  ich  dalszym  zagospodarowaniem  przez  uprawnione  podmioty.
Przewidywany czas eksploatacji wynosi 25 lat. 

Instalacja fotowoltaiczna wykorzystuje tzw. odnawialne źródła energii  elektrycznej.
Moduły  fotowoltaiczne  (panele)  są  urządzeniami  płaskimi  i  lekkimi.  Wytwarzanie  prądu
elektrycznego  odbywa  się  w sposób  bezgłośny,  same  urządzenia  zaś  nie  powodują
zanieczyszczenia środowiska naturalnego, bowiem brak emisji zanieczyszczeń do powietrza
atmosferycznego. W trakcie eksploatacji źródłem hałasu może być transformator, planuje się
stację kontenerową, co wpłynie na zminimalizowanie emisji hałasu. 
Produkcja energii elektrycznej nie powoduje wytwarzania odpadów, z wyjątkiem niewielkich
ich ilości związanych z pracami konserwacyjnymi urządzeń technicznych. 

Zgodnie z informacjami zawartymi karcie informacyjnej planuje się: 
 zastosowanie antyrefleksyjnych powłok na powierzchni paneli celem

ograniczenia efektu odbłysku,
 zastosowanie  właściwej  konfiguracji  rozstawienia  rzędów  paneli  fotowoltaicznych

względem  siebie  oraz  pod  kątem  od  powierzchni  ziemi  celem  ograniczenia
możliwości  tworzenia  się  przy  chwiejnej  równowadze  atmosfery  konwekcyjnych
prądów wznoszących,

 zastosowanie pasywnych elementów chłodzących panele (radiatorów), dzięki czemu
nie wystąpi efekt oddziaływania akustycznego na otoczenie,

 zastosowanie  powłok  antyrefleksyjnych  również  o  właściwościach
antyelektrostatycznych co zminimalizuje konieczność czyszczenia powierzchni paneli
od dwóch razy w roku, co z kolei ograniczy

 zrezygnowano  z  budowy  utwardzonych  dróg  i  placów  wewnętrznych  na  terenie
inwestycji, 

 sporadycznie 3 – 4 razy w roku kontrolę i konserwację będzie odbywała się z uwagi
na to, że panele fotowoltaiczne są praktycznie bezobsługowe.
Z  racji  planowanej  mocy  inwestycji  do  50  MW  przewiduje  się  wykonanie  do

dwudziestu  pięciu  stacji  transformatorowych  wyposażonych  w  rozdzielnice  SN/SN.
Technologia ich wykonania (prefabrykowane moduły) i lokalizacja w terenie użytkowanym
rolniczo powoduje, że nie należy spodziewać się negatywnego wpływu na środowisko. Linie
łączące stację transformatorową z zespołami paneli umieszczonych w rzędach będą liniami
kablowymi zakopanymi na głębokości ok. 1,2-1,4m. Od stacji  transformatorowych liniami
kablowymi  SN  moc  zostanie  najprawdopodobniej  doprowadzona  do  stacji
elektroenergetycznej SN/WN, lub z pominięciem realizacji  stacji  SN/WN bezpośrednio do
najbliższego GPZ. W przypadku budowy stacji GPO SN/WN, niezbędne będzie uzyskanie
odrębnej decyzji  administracyjnej. Wówczas energia od stacji zostanie odprowadzona linią
podziemną kablową WN do jednej z przebiegających w otoczeniu linii WN, lub bezpośrednio
do najbliższego GPZ. 

Planuje  się  zastosowanie  transformatorów  suchych  bezolejowych  lub  olejowych  
z misą zabezpieczającą.  Pojedyncza  stacja  transformatorowa może mieć moc do 2,5 MW
(łącznie  do  50MW).  Oddziaływanie  akustyczne  przykładowego  transformatora,  zgodnie  
ze specyfikacjami producentów, wynosi ok. 53 - 55dB.
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Do  czyszczenia  paneli  przewidziano  technologię  bezwodną  lub  technologię  
z  zastosowaniem  zdemineralizowanej  wody,  ewentualnie  z  dodatkiem  łagodnego,
biodegradowalnego środka myjącego. 

Wody  opadowe  i  roztopowe  będą  swobodnie  infiltrowały  do  gruntu  w  obrębie
gruntów, do których inwestor posiada tytuł prawny (działki ewidencyjnej przedsięwzięcia).
Wody te należy zaliczyć do czystych. Spływ wód opadowych po konstrukcji paneli nie będzie
wiązał się z ich zanieczyszczeniem, gdyż przewidziano do zastosowania panele bezołowiowe.
W trakcie realizacji inwestycji nie będą powstawały ścieki technologiczne. Powstające ścieki
bytowe w trakcie  budowy będą przechowywane w zamkniętych pojemnikach przenośnych
toalet. W przypadku realizacji stacji SN/WN dla potrzeb sanitariatu zapotrzebowanie na wodę
można określić na poziomie 0,02m3/dobę na 1 pracownika, przy czym wskazać należy, że
pobyt pracowników serwisowych będzie okazjonalny.

Autor opracowania wskazuje, iż obszar faktycznego oddziaływania inwestycji zamyka
się w działce ewidencyjnej objętej pracami.

Autorzy karty informacyjnej wskazują, iż nie wystąpi efekt skumulowany w zakresie
emisji hałasu oraz oddziaływania na środowisko przyrodnicze.

W  chwili  obecnej  brak  podstaw  prawnych  określających  odległości  planowanych
elektrowni fotowoltaicznych w stosunku do zabudowy mieszkaniowej. 

Tutejszy Organ zwraca szczególną uwagę, że inwestor winien wykorzystać wszelkie
możliwe  rozwiązania  techniczne  i  technologiczne  zmierzające do dotrzymania  standardów
jakości środowiska i nie przekroczenia ich w odniesieniu do terenu znajdującego się poza
granicami terenu, do którego inwestor posiada tytuł prawny. 

Tym samym należało zaopiniować jak wyżej.

Z-ca Państwowego Powiatowego
       Inspektora Sanitarnego

  mgr Mirosława Łuczak-Bąbelek
               specjalista epidemiolog

Otrzymuje:
1. Burmistrz Opalenicy

             ul. 3 Maja 1
             64-330 Opalenica
Do wiadomości:

1. Centralna Grupa Energetyczna S.A.
Posada, ul. Reymonta 23, 62-530 Kazimierz Biskupi

2.   Strony postępowania za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie.
3.   aa 

M.P.
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